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Ondiepe vOOrtuin

P Geen 
robleem!

Ook van een ondiepe voortuin valt iets moois 
te maken. Tuinontwerper Frank Stegers geeft 
tips én laat zes door hem ontworpen, kleine 
voortuinen zien waaronder die van hemzelf.  
tekst: AnnemArie Görts en FrAnk steGers FOtO’s: FrAnk steGers

Ondiepe voortuin?

klassiek
de klassieke stijl van de woning 
is doorgetrokken in deze symme-
trisch aangelegde voortuin. 
Buxusblokken met zuilbomen, 
een grindpad naar de voordeur 
met aan weerszijden van de 
entree twee zuilvormige conife-
ren in pot. Helemaal in stijl, net 
zoals het klassieke tuinhek. 
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Rustgevend groen
De verharding van de oprit verspringt hier richting voortuin waardoor oprit en voortuin volgens de ontwer-
per één geheel vormen. De voortuin valt op door de rustgevende groene beplanting. Blokken van Portugese 
laurierkers, afgewisseld met zuilen van haagbeuk, zijn omgeven door de bodembedekker Waldsteinia ternata 
waarin toeven siergras mooie accenten vormen. In het voorjaar zorgen diverse bolgewassen voor kleur. 

twee buren, één tuin
door zoals hier twee voortuinen bij elkaar te trekken, oogt deze veel groter. vanwege het fraaie uitzicht over een landschappelijk gebied is gekozen voor een  
natuurlijk ogende, niet te hoge beplanting. de druif in het midden rankt over beide pergola's, wat voor eenheid zorgt. 
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Blikvanger
Strakke lijnen, hoogte-
verschillen en paden met 
verschillende soorten 
verharding kenmerken 
deze pas aangelegde tuin. 
Aan het einde van een 
zichtlijn vormt de buiten-
poster een blikvanger.  
De bloeikleuren in de 
tuin zijn afgestemd op de 
kleuren in deze poster. 

 1  De voortuin maakt vaak meer dan een achtertuin deel uit van de omgeving; houd daar rekening mee of laat u hierdoor inspireren.
 2  Waarom moet er per se een haag, muurtje of hekje rondom de voortuin staan? Een voortuin zónder erfafscheiding is weer eens wat anders!
 3  Probeer samen met de buren één grote voortuin aan te leggen, dit oogt veel ruimtelijker. 
 4   Denk juist bij (kleine) voortuinen aan het ruimtelijke effect. Een tuin lijkt groter door niveauverschillen en dieptewerking te creëren. Zo geeft een slim geplaatste  

pergola hoogte aan de tuin en maakt hij deze minder klein. Probeer ook eens ‘verticaal groen’ toe te passen, want als de tuin niet groot is, kunt u altijd nog de hoogte in. 
Bijvoorbeeld met smalle bomen of bomen geknipt in zuilvorm, of met een gaaswerk waartegen klimplanten of leiheesters groeien.  

 5    Met een blikvanger - zoals een architectonisch element of een sculptuur - is het mogelijk uw voortuin een eigen identiteit te geven. Houd wel rekening met eventuele 
gemeentelijke bepalingen. 

 6   Waarom zou een voortuin hier en daar niet praktisch mogen zijn? Soms komt het gewoon beter uit om bijvoorbeeld een schommel, fruitboom, fietsenstalling of de 
vuilcontainers in te passen in de voortuin. Of plaats een tuinbank op een lekker plekje in de zon. Vuilcontainers zijn fraai weg te werken met een ombouw of met een 
gaaswand van klimop. Ook zijn er fraaie oplossingen te bedenken om een paar fietsen te stallen. 

 7  Overleg eventueel met de buren om een ‘snelle doorsteek’ tussen beide voordeuren te maken. Handig voor uzelf én voor de postbode!
 8   Houd rekening met de wettelijke bepalingen ten aanzien van erfafscheidingen. Ook een eventueel beeldkwaliteitsplan voor uw wijk of straat geeft restricties, maar 

zo’n plan komt het straatbeeld wel ten goede. 
 9   Zorg dat de verharding in uw voortuin goed combineert met de gemeentelijke verharding van stoep en straat. Bezuinig niet op de verharding, want deze zult u niet 

zo snel vervangen. 
 10   Belangrijk is dat de beplanting jaarrond aantrekkelijk is. Wintergroene planten zorgen ’s winters voor structuur maar pas ook planten toe met een fraai winterbeeld, 

zoals siergrassen, sedums en hortensia’s.
 11   In voortuinen heerst vaak een microklimaat. Door de gevel van de woning en de verharding van stoep, straat en oprit is het er vaak veel warmer, terwijl er tegelijkertijd 

vaak meer wind staat dan in de achtertuin omdat het er minder beschut is. Kies planten die bij dit microklimaat passen.  
 12   Heeft u een oprit, dan is het mooi deze te ‘vertanden’ - dat wil zeggen, vingervormig in elkaar te laten grijpen - met de voortuin. Zo lopen oprit en voortuin in elkaar over 

en wordt het één geheel.
 13   Ligt de oprit even hoog of lager dan het straatniveau waardoor het niet mogelijk is deze naar de straat af te laten wateren? Maak dan een hemelwaterkolk of leigoot en 

sluit deze aan op de hemelwaterafvoer.  Anders staat de oprit bij iedere flinke regenbui blank. 
 14  Komt u er zelf niet uit, schakel dan een professional in.

Tips voor ontwerp en aanleg van uw voortuin

Geveltuin
Wie denkt dat op amper  
1 m breedte nauwelijks 
ruimte is voor groen 
heeft het mis. U kunt 
altijd nog de hoogte in!  
De hoge gevel leent zich 
perfect voor de krachtig 
groeiende Duitse pijp en 
wilde wingerd. Via rvs 
staalkabels – die met 
afstandhouders aan de 
gevel zijn bevestigd – 
groeien ze hier loodrecht 
omhoog. In de herfst 
kleurt de wilde wingerd 
prachtig rood. 

▲ ▲
▲
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De ligusterhaag aan de straatkant in de voortuin  
van Frank Stegers is door de gemeente geplant en de 
taxushaag tussen de twee voortuinen stond er ook al. 
De haagbeuken in blokvorm zorgen voor een plafond-
werking; hierdoor ontstaat een beschut gevoel en  
diepte. Net als de hagen moeten de vormbomen twee 
keer per jaar worden geknipt - in juni en september - om 
ze mooi in model te houden. 
Door de juiste plantkeuze vraagt deze voortuin verder 
nauwelijks onderhoud, óók omdat onkruid tussen de 
dichte begroeiing nauwelijks kans krijgt. De beplanting 
bestaat voornamelijk uit bladplanten gecombineerd 
met siergrassen. 
In het vroege voorjaar is de tuin een feest door de vele 
verwilderingsbollen die Frank Stegers er heeft geplant, 
zoals blauwe druifjes, trommelstokjes, sterhyacinten, 
sneeuwklokjes en Puschkinia’s.
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Hemerocallis ’sammy russell’ 
(daglelie) heeft prachtige  
bloemen in warme tinten.

de geurende witte bloemen van 
Hosta plantaginea var. grandiflora 
combineren mooi met de lila bloei-
aren van leliegras (liriope muscari).

Franks eigen voortuin


